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H 0 TA R A R E A nr.89 
din 29.12.2022 

privind utilizarea 111 a11u/ 2022 a excedentului cumulat al a11ilor preceden(i pe11tru acoperirea 
golurilor temporare de casii ale sec(iunii de fu11c(io11are 

Consiliul Local al Comunei Sanpaul, judetul Mure~, intrunit In ~edinta extraordinara de 
In data din data de 29 .12.2022, 

Vazind Referatul de aprobare nr.7224 al Primarului Comunei Sanpaul, Raportul de 
Specialitate al Biroului financiar-contabil nr. 7225/29 .12.2022 cu privire la aprobarea utilizarii in 
anul 2023 a excedentului cumulat al anilor precedenti pentru acoperirea golurilor temporare de 
casa ale sectiunii de functionare precum ~i avizul comisiei de specialitate 

A vand In vedere: 
-prevederile art.13 ~i ale art.58 alin.(l) lit.a) ~i b) din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare , 
-Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1536/16.12.2021 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2021, 
in temeiul ait.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu al in.( 4) lit.a), art.136 alin.(8), art.139 alin.3 

lit.a ~i art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, actualizata, cu 
mnodificarile ~i completarile ulterioare 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba utilizarea in anul 2023 a sumei de 150.000 lei din excedentul bugetului 
local rezultat la sfar~itul anului 2022, dupa cum urmeaza: 

1) - 150.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare , 
provenite din decalaje intre veniturile ~i cheltuielile sectiunii de funcfionare; 

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei 
Sanpaul, domnul Simon Istvan, prin Biroul financiar-contabil. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica: primarului comunei Sanpaul, Institutiei 
Prefectului-Judetul Mure~, biroului financiar contabil. 
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Adoptata cu 1 O voturi "pentru" 0 ,,impotriva" si 0 "abtineri" 
Consilieri locali: in functie: 12, prezenti : 10 

Contrasemneaza pt le 
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Opri~ Simo a 


